Treinamento Online

Envio de Mensagens de WhatsApp com
Umbler Utalk e N8N
https://app.powertic.com

Índice
Recomendações de uso do Umbler Utalk

3

Obtendo o Token da sua Conta

4

Enviando Mensagem de Texto

5

Enviando Mensagem com Link, Imagem e Descrição

6

Enviando Mensagem com Link e Imagem

7

Recomendações de uso do Umbler Utalk
●
●
●
●
●
●
●
●

Para o perfeito funcionamento, mantenha o telefone sincronizado sempre ligado e
conectado a internet;
Desative o descanso de tela e mantenha o app do WhatsApp aberto;
Recomendamos utilizar smartphone com o sistema operacional Android superior a 4.1;
iPhone (iOS) costumam apresentar problema de conectividade;
Arquive pelo celular conversas dispensáveis ou mais antigas;
Para navegação no WebChat, recomendamos o uso do navegador Chrome e do sistema
operacional Windows;
Não abrir o WhatsApp Web com o número sincronizado no Utalk em outro navegador.
Caso isso aconteça, o Utalk será desligado;
Para operar, utilize apenas o WebChat do Utalk através do seu link de atendente;

Sobre a Validação do nono dígito
Não é necessário validar se o Whatsapp que irá receber sua mensagem tem ou não o nono(9)
dígito. O WhatsApp faz a validação e envia a mensagem para o número correto.

Validação do Número para o Umbler
Para que o Utalk receba um número válido, utilize essa expressão para remover todos os
caracteres que não são numéricos e adiciona o @c.us ao final.
{{ CAMPO.replace(/[^0-9]/g, '') }}@c.us

Obtendo o Token da sua Conta

Enviando Mensagem de Texto
Você pode enviar mensagens de texto (sem links ou imagens) para seus contatos.

Endpoint
https://v1.utalk.chat/send/XXX
onde XXX é o seu WhatsWeb ID (token) na Umbler.

Parâmetros
cmd

chat

id

Para que você capture atualizações de status pelo webhook referente a
mensagem enviada, é necessário que você identifique cada mensagem
enviada pela API com um ID único, neste caso (randômico)

to

Número de telefone do contato que irá receber sua mensagem.
Atenção: Sempre incluir o código do país, ddd, número e no final
adicionar a tag @c.us caso a mensagem seja enviada para um contato
ou a tag @g.us se a mensagem for enviada para um grupo.

msg

Mensagem que deve ser enviada

Importante:
No node HTTP faça a seguinte configuração:
Opção

Valor

Request Method

GET

Follow All Redirects

Habilitado

Timeout

60

Use QueryString

Habilitado

Etapas
1. Webhook para Receber o Telefone / Nome
2. Criar os nodes HTTP para enviar a mensagem para o Umbler

Enviando Mensagem com Link, Imagem e Descrição
Você pode enviar mensagens com link, imagem e uma descrição para seus contatos. Ótimo para
usar como Call-to-Action.

Endpoint
https://v1.utalk.chat/send/XXX
onde XXX é o seu WhatsWeb ID (token) na Umbler.
cmd

link

id

Para que você capture atualizações de status pelo webhook
referente a mensagem enviada, é necessário que você identifique
cada mensagem enviada pela API com um ID único, neste caso
(randômico)

to

Número de telefone do contato que irá receber sua mensagem.
Atenção: Sempre incluir o código do país, ddd, número e no final
adicionar a tag @c.us caso a mensagem seja enviada para um
contato ou a tag @g.us se a mensagem for enviada para um grupo.

thumb

Link da Imagem

title

Título do link

link

Link de Destino

desc

Breve descrição do Link

Imagem de exemplo:
https://i.imgur.com/1r84mIg.png

Importante
No node HTTP faça a seguinte configuração:
Opção

Valor

Request Method

GET

Follow All Redirects

Habilitado

Timeout

60

Use QueryString

Habilitado

Enviando Mensagem com Link
Você pode enviar imagens como anexo para seus contatos do Whatsapp. Geralmente usado para
enviar banners ou infográficos.

Endpoint
https://v1.utalk.chat/send/XXX
onde XXX é o seu WhatsWeb ID (token) na Umbler.
cmd

media

to

Número de telefone do contato que irá receber sua mensagem. Atenção:
Sempre incluir o código do país, ddd, número e no final adicionar a tag @c.us
caso a mensagem seja enviada para um contato ou a tag @g.us se a
mensagem for enviada para um grupo.

id

Para que você capture atualizações de status pelo webhook referente a
mensagem enviada, é necessário que você identifique cada mensagem
enviada pela API com um ID único, neste caso (randômico)

link

link do arquivo que será enviado

msg

mensagem de descrição

Imagem de exemplo:
https://i.imgur.com/1r84mIg.png

Importante:
No node HTTP faça a seguinte configuração:
Opção

Valor

Request Method

GET

Follow All Redirects

Habilitado

Timeout

60

Use QueryString

Habilitado

